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KALUSTEIDEN HOITO-OHJEET, HUOLTO JA KIERRÄTYS 
 
 
Säännöllinen hoito antaa kalusteillesi lisää laadukkaita käyttövuosia. Kalusteiden kunnosta huolehtiminen 
kannattaa. Pitkäikäiset kalusteet ovat taloudellisia ja ne säästävät ympäristöä. 
 
Tehdasmaalattujen ja lakattujen kalustepintojen sekä hoito että puhtaanapito ovat helppoa. Useimmiten vesi 
ja mieto pesuaine riittävät pitämään kalusteet puhtaina. Metalli- muovi- ja puuosat puhdistetaan kuivaksi 
puristetulla pyyhkeellä. Pintakosteus poistetaan kuivalla pyyhkeellä. 
 
Verhoillut pinnat imuroidaan pölystä ja irtoliasta pehmeää harjasuulaketta käyttäen. Sen jälkeen pinta pyyhi-
tään kostealla kankaalla ja annetaan kuivua. Lopuksi nukkapinta harjataan. Kiinteästi verhoillut kalusteet voi 
pestä erityisesti tähän tarkoitukseen valmistetulla pesuaineilla, kuten vaahtospraylla. Vaahdon kuivuttua lika 
imuroidaan pois sopivalla suulakkeella. 
 
Jos nestettä kaatuu kalusteille, on se kuivattava mahdollisimman pian. Vesi ei välttämättä vahingoita materi-
aalin pintaa, mutta voi vaikuttaa sen alla olevaan runkomateriaaliin. Siksi on tärkeää poistaa pinnalla oleva 
vesi, niin ettei se pääse tunkeutumaan mistään saumasta kalusteen runkoon. Mikäli lika tai tahrat ovat vai-
keasti poistettavaa ainetta, kuten kahvia tai painoväriä, voidaan pintoja puhdistaa esimerkiksi alkoholipitoisil-
la puhdistusaineilla. Puhdistusaineen soveltuvuus on testattava aina ensin piiloon jäävälle pinnalle. Väkevä 
puhdistusaine on aina laimennettava ennen käyttöä. Pintojen puhdistamiseen ei myöskään pidä käyttää 
hankausjauhetta eikä hankausnesteitä. 
 
Lue lisää kalusteiden käytöstä ja hoito-ohjeista seuraavalta sivulta. 
 
 
Huolto- ja korjauspalvelut 
 
Lähtökohtamme on, että kalusteitamme on mahdollista huoltaa elinkaaren aikana kaikkien komponenttien 
osalta. 
Voit lukea lisää huoltotoiminnastamme: https://www.piiroinen.com/fi/huolto/ 
 
 
Kierrätys 
 
Kalusteemme ovat helposti purettavissa osiin ja siten kaikki materiaalit kierrätettävissä asianmukaisesti. 
Kierrätyksessä tuotteessa olevaa materiaalia käytetään raaka-aineena uusiin materiaaleihin tai tuotteisiin 
teknisen prosessoinnin jälkeen. Kierrätyksen ohella uudelleen käyttäminen vähentää uuden raaka-aineen 
käytön tarvetta. Uudelleen käyttö tarkoittaa jo olemassa olevien tuotteiden uudelleenkäyttöä sellaisenaan 
uudessa käyttökohteessa tai tuotteen komponenttien käyttämistä uudelleen. 
 
Käytännössä ennen kalusteiden siirtoa toiseen kohteeseen, niiden kunto tarkistetaan ja ne puhdistetaan. 
Uudelleenkäytöllä vähennetään uusien tuotteiden tarvetta ja näin pienennetään energian kulutusta ja raaka-
aineiden käyttöä. 
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Kalusteiden asennus käyttökuntoon ja käyttö 
 
Useimmat Piiroisen designkalusteet toimitetaan asiakkaille käyttövalmiina. Mahdolliset asennustarpeet liitty-
vät yleisimmin suuriin pöytäkokonaisuuksiin, jolloin rungot ja kannet toimitetaan erikseen ja asennetaan koh-
teessa käyttövalmiiksi. 
 
Mikäli toimitukseen liittyy asennustarpeita, tästä on aina sovittu etukäteen asiakkaan ja Piiroisen välillä. 
Tuotekohtaisia asennusohjeita toimitamme tarpeen mukaan projektikohtaisesti suoraan asiakkaalle. 
 
Julkisten tilojen kalusteet ovat lähtökohtaisesti hyvin kestäviä rakenteidensa ja materiaaliensa osalta. Kalus-
teiden käyttöä koskien tulee huomioida muun muassa seuraavia asioita: 
 

- Kalusteiden pintamateriaalit valitaan tarpeeseen sopivaksi ja ovat siten kestäviä normaalissa käytös-
sä 

- Verhoillut pinnat voivat rikkoutua vaatteissa olevista terävistä niiteistä tms. 
- Petsatut pinnat eivät kestä vahvoja kemikaaleja, esimerkiksi vahvat käsidesit voivat vaurioittaa pinto-

ja 
- Tuoleille, sohville ja pöydille ei pidä nousta seisomaan 
- Varmista lattiamateriaalin sopivuus kalusteille. Useimpiin tuolimalleihimme on saatavilla huopanasto-

ja, jotka kuormittavat vähemmän lattiaa tuolia siirreltäessä. 
- Suora jatkuva auringonvalo haalistaa kalusteiden pintaa 

 
 
Kalusteiden hoito 
 
Kalusteita hoidettaessa on tärkeää huomioida seuraavaa: 
 

- Hoida kalusteista juuri sen materiaalialeille suositellulla tavalla. Etenkin puhdistusaineiden kohdalla 
noudata pintamateriaalikohtaisia käyttöohjeita. 

- Poista kaikki nesteet ja liat kalusteiden pinnoilta mahdollisimman nopeasti. 
- Noudata kankaiden kohdalla juuri kyseiselle kankaalle annettua hoito- ja puhdistusohjetta 
- Lika ja sormenjäljet näkyvät eri tavoin eri värisissä pintamateriaaleissa. Valkoinen ja vaaleat sävyt 

ovat luonnollisesti alttiimpia lian näkymiselle, tummissa pinnoissa näkyy puolestaan helpommin sor-
menjälkiä. 

 
 
Puupintojen hoito- ja tahrojen poisto 
 

- Kuiva- tai nihkeäpyyhintä, lopuksi pinnan kuivaus 
- Vain laimentamaton neutraali pesuneste (puhdistusaineen pH 6-8) 

 
Metallipintojen hoito- ja tahrojen poisto (pulverimaalatut ja kromatut pinnat) 
 

- Nihkeä- tai kosteapyyhintä, lopuksi pinnan kuivaus 
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- Vain laimentamaton neutraali pesuneste (puhdistusaineen pH 6-8) 
 
 
Kankaat ja nahat 

 
- Kankaiden ja nahkojen hoito- ja huolto pitää tehdä juuri kyseiselle kankaalle annetun ohjeen mukai-

sesti 
- Ohjeen saat Piiroisen myynnistä tai suoraan kyseisen kankaan toimittajan kotisivuilta 

 
 
 
Näiden ohjeiden ohella, Piiroisen myyntihenkilöstö auttaa ja neuvoo Sinua missä tahansa kalusteiden hoi-
toon ja huoltoon liittyvässä asiassa. Otathan meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä. 
 
https://www.piiroinen.com/fi/yhteystiedot/  


